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1. INNLEDNING 

I forbindelse med det politiske utredningsarbeidet som ble utført for å danne grunnlaget 

for Traktaten om Den Europeiske Union (Maastricht-traktaten) ble det tidlig klart at 

synspunktene på hvor omfattende denne Traktaten burde bli var forskjellige. Debatten 

fram mot det avgjørende møtet i Maastricht var preget av spørsmålene om hvilke nye 

områder som burde underlegges overnasjonal styring, hvilke områder som egnet seg for 

dypere samarbeide hvor EF-utgjorde arenaen, og i hvilke grad EF skulle utvides i dybden 

framfor i bredden (flere medlemsstater). Skeptikerne pekte på faren for ytterligere 

sentralisering av beslutningsmyndighet til de politisk-byråkratiske aktørene i Brussel. 

Entusiastene framhevet arbeidet - og muligheten - for å få en utvikling i føderal retning. 

De mer reserverte med hensyn til myndighetsoverføring til Brussel ble ikke beroliget av 

formuleringer av typen "denne traktat markerer ett nytt steg i en prosess som gradvis 

fører til en Union med et føderalt mål". Den endelige utforming skulle imidlertid fravike 

fra formuleringer som inneholdt direkte henvisning til føderalisme. Formuleringen på 

dette punkt ble at "Traktaten utgjør en ny fase i prosessen fram mot en stadig tettere 

Union mellom de europeiske folk, hvor beslutningene treffes så nær borgerne som 

mulig". Det er den siste del av denne formuleringen som henspeilet til subsidaritet, slik 

det blir nedfelt i traktatens artikkel om subsidaritetsprinsippet (art. 3b). 

Den danske folkeavstemningen 2. juni 1992 aktualiserte debatten om 

subsidaritetsprinsippet og om den videre retning for EFs utvikling. Den danske avvisning 

av Unionstraktaten var i større grad en avvisning av de føderale utviklingstrekk enn en 

avvisning av det rent konkrete innholdet. Sammenfall mellom utviklingen i føderal retning 

og det som konkret nedfeller seg i Unionstraktaten er først og fremst innen det 

økonomiske og monetære området. Dette var et spørsmål de danske forhandlerne i 

prosessen fram mot Unionstraktaten i praksis hadde fått et unntak fra gjennom en 

presisering om at Danmark ville komme tilbake til dette spørsmålet på et senere 

tidspunkt. 
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Den franske folkeavstemningen i september viste heller ingen overbevisende oppslutning 

om Maastrichtavtalen, men resultatet ble en overvekt av ja-stemmer. Til tross for dette 

var det åpenbart at politikere og tjenestemenn involvert i prosessen hadde behov for å 

presisere enkelte deler av innholdet. Særlig ble subsidaritetsprinsippet framhevet som 

bolverket mot økt sentralisme og fjernstyring fra Brussel. 

Debatten om Unionsavtalen og subsidaritetsprinsippet kom i en situasjon hvor velgere og 

valgte i en lang rekke europeiske land var kommet i utakt, hvor de økonomiske 

prognosene var lite oppmuntrende og hvor stabilitet i noen grad måtte vike for kaos. 

Særlig fikk EF-området og EF-systemet problemer med å opprettholde stabilitet med 

hensyn til utviklingen på valutamarkedet. 

Den målsetning som ble uttrykt - mer eller mindre entusiastisk- fra aktørene i EF

systemet var å skape mer demokrati, større åpenhet, mindre sentralisme og flere 

avgjørelser basert på subsidaritetsprinsippet. I det følgende skal vi befatte oss med de 

samme problemstillingene. Vi skal forsøke å kartlegge hvilket innhold 

subsidaritetsprinsippet later til å ha, hvilket formål det skal tjene og hvilken betydning 

dette prinsippet får for EF som beslutningsarena. 
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2. SUBSIDARITET - ET MAKTDELINGSPRINSIPP? 

Det er ikke mulig å betrakte debatten om subsidaritet løsrevet fra den eksisterende debatt 

om i hvilken retning EF skal utvikle seg. Unionstraktaten skisserer en målsetning om en 

stadig tettere Union, hvor begrepet 'Union' bevisst ble valgt framfor begrepet 'føderalt 

mål'. Slik sett fjernet beslutningstakerne den direkte henvisning til et samarbeid av føderal 

karakter, men beholdt samtidig henvisningen til subsidaritetsprinsippet som 

retningsgivende for maktdeling mellom beslutningsnivåer. Slik sett bevares inntrykket av 

at enkelte løsninger i Unionstraktaten lett kan oppfattes som føderale, ettersom Traktaten 

nødvendiggjør et maktdelingsprinsipp mellom beslutningsnivåer. På den annen side kan 

det hevdes at ved å fjerne den direkte henvisning til føderasjonsbegrepet, valgte man 

bevisst vekk tanken om Europas forenede stater knyttet sammen i en føderalstat. 

Henvisningen til subsidaritetsprinsippet vil i denne sammenheng ikke være noe annet enn 

en presisering av de styringsprinsipper EF har bygget på siden s~en. Slik sett er 

henvisningen til subsidaritetsprinsippet ikke ment å ha noen praktisk effekt i forhold til 

endringer av EF som beslutningsarena. 

Det vil imidlertid være riktigst å anta at henvisningen til subsidartitetsprinsippet skal ha 

en funksjon for å motvirke sentraliseringstendenser i beslutningsprosessen. Det vil også 

være riktig å vurdere Unionstraktaten og subsidaritetsprinsippet i forhold til en utvikling i 

føderal retning ettersom det kun var henvisningen til begrepet 'føderalisme' som ble 

endret før regjeringssjefene satte navnet sitt under Maastrichtavtalen - og ikke selve 

målformuleringene eller de mer innholdsmessige bestemmelsene. 

Begreper som føderalisme, overnasjonalitet og internasjonalt samarbeid betegner alle 

enheter hvis organisatoriske ramme går ut over enhets- eller nasjonalsstaten. Begrepene 

kan her lett få et litt flytende innhold, kanskje med unntak av føderasjonen. 

Med en føderasjon forstås ideelt sett et styringssystem der den politiske makt er 
fordelt mellom et sentralt og et lokalt beslutningsnivå. Det føderale prinsipp er et 
formelt maktfordelingsprinsipp. En føderal stat innebærer en form for delt 
suverenitet, makten er delt både "vertikalt" og "horisontalt". Makten er delt 
"vertikalt" mellom føderale og statlige (nasjonale) institusjoner, slik at hvert av 
nivåene er uavhengig på de områder der det har beslutningsmyndigheten. Et 
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kjennetegn ved føderasjoner er at makten er territorielt fordelt, til tross for at visse 
funksjoner, som f.eks. utenrikspolitikken, føderasjonens ansikt utad, i alle 
nåværende føderasjoner er under kontroll av føderale myndigheter. Selv om 
beslutningsnivåene er uavhengige av hverandre, er den institusjonelle utformingen 
på hvert nivå likevel ensartet. Med andre ord, "horisontalt" er det institusjonelle 
lovgivnings~ystemet organisert på samme måte på alle nivåer. Dette betyr at 
relasjonen mellom lovgivende, utøvende og dømmende organer er institusjonalisert 
på samme måte på alle nivåer i det politiske system. Et viktig trekk ved 
føderasjonen er den "vertikale" og "horisontale" maktfordelingen er nedfelt i en 
konstitusjoner, og dermed ikke kan endres ved lovgivning" (Bjaastad, 1992). 

De føderalstatene der er mest nærliggende å peke på for å illustrere føderasjoner er i 

første rekke USA, Tyskland og Sveits. Dermed illustreres også spennvidden med hensyn 

til å utforme institusjoner, definere de føderale politikkområdene og hvordan man i 

praksis utformer føderasjonens politikk. 

Artikkel 1, Seksjon 8 i den amerikanske konstitusjon gir klare retningslinjer for hvilke 

områder som er underlagt de føderale lovgivere. Dette betyr at områder som 

konstitusjonen ikke dekker er overlagt del-statene eller individets initiativ. Et eksempel er 

at konstitusjonen utpeker post-tjenester og utbygging av post-forbindelser som et føderalt 

ansvar, hvilket har gitt seg resultat i føderal utbygging av infrastruktur og opprettelsen av 

et postverk. Drift og utbygging av telekommunikasjoner (den amerikanske grunnlov 

daterer seg fra 1787) er ikke nevnt, og dette har således blitt et område for private 

selskaper. Til tross for dette har den amerikanske høyesterett ved flere anledninger måtte 

trekke opp grensegangen mellom føderale- og statlige myndigheters kompetanse. 

Hovedregelen har vært at Høyesterett har begrenset del-statenes kompetanse hvis denne 

har vært til hinder for kommersiell virksomhet over delstatsgrensene og hvis delstatenes 

bruk av sin myndighet har vært til hinder for å oppfylle borgerrettigheter (raseskille 

lovgivning m.m). 

Den tyske grunnloven er av vesentlig nyere dato enn den amerikanske. Tysk føderalisme 

har også et helt annet utgangspunkt enn amerikansk, og er i noen grad resultatet av en i 

europeisk sammenheng sen statsdannelse. Røttene kan i moderne historie trekkes tilbake 

til Det tyske keiserdømme ( 1871-1918), hvor de tidligere statene innenfor den prøyssiske 
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sfæren i Tyskland eksisterte innenfor keiserdømmets grenser og hadde beholdt en rekke 

politisk-administrative funksjoner. Etterkrigstidens tyske grunnlov oppretter en rimelig 

sterk føderalmakt, men gir samtidig eksklusiv myndighet på enkelte områder til del

statene. Disse myndighetsområdene er utdanning, politimyndighet, indre sikkerhet, 

administrasjon av rettsystemet og kontroll med massemedia. Videre utfører delstatene 

enkelte føderale oppgaver, bl.a. i forhold til beskatning. Føderale myndigheter har ansvar 

for utenriks- og forsvarspolitikk. Videre er det en rekke områder hvor myndighet og 

ansvar er delt, og hvor enkelte landbrukspolitiske aspekter, høyere utdanning og 

regionalpolitikk er viktige områder. Videre gir den tyske konstitusjonen forrang for 

føderal lov (art. 31) og bestemmelser om delstatslovgivning på områder dekket av 

føderal myndighet (art. 71). På områder hvor lovgivningsmyndigheten mellom føderalt 

nivå og delstatene er sammenfallende skal delstatene ha myndighet til lovgivning bare 

dersom føderale myndigheter ikke benytter sin lovgivningsrett (art. 72). Denne artikkelen 

har ett annet ledd hvor føderalstatens lovgivningsmyndighet på disse områdene begrenses, 

og hvor føderale myndigheter kan vedta lover "i den grad behovet for reguleringer 

eksisterer fordi: 

1. - et område ikke effektivt kan reguleres ved lovgivning fra den enkelte delstat, eller 

2. - en regulering på et område av en enkelt delstat vil ha konsekvenser for en annen 

delstat eller for befolkningen som helhet, eller 

3. - opprettholdelsen av juridisk eller økonomisk enhet, spesielt opprettholdelsen av 

ensartethet med hensyn til leveforhold utover territoriet til den enkelte delstat, 

nødvendiggjør slik regulering". 

Denne artikkelen må kunne sies å være subsidaritetsprinsippet utformet på en rimelig 

konkret måte. Et vesentlig element i konkretiseringen er imidlertid at føderalisme legges 

til grunn for utformingen, og at det derigjennom etableres et hierarki av beslutningsnivåer 

("vertikal maktfordeling"). 
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Den sveitsiske konstitusjonen fordrer en ennå sterkere grad av deltagelse fra delstatene, 

også på felt som tradisjonelt er styrt av forbundsregjeringen. Eksempelvis gjør den 

utstrakte bruk av folkeavstemninger hvor det fordres et flertall både i folket og blant 

kantonene (delstaten) for bl.a. å bekrefte utenrikspolitiske beslutninger at delstatsnivået 

har en sterk posisjon. Folkeavstemninger om utenrikspolitikk har bl.a. medført avvisning 

av FN-medlemskap på 1980-tallet og EØS-avtalen på 1990-tallet. 

Overnasjonalitet er et langt mer diffust begrep en føderasjon og føderalisme. 

Overnasjonalitet blir i stor grad definert som en motpol til suverenitet (f.eks. nasjonal-). 

På den annen side forutsettes overnasjonalitet etablert ved frivillig avståelse av 

suverenitet, hvilket igjen forutsetter at denne suverenitet i utgangspunktet er etablert. Bare 

suverene stater kan avstå suverenitet til overstatlige (-nasjonale) organer. EF-systemet 

betraktes som overnasjonalt på enkelte felter, og som mellomstatlig samarbeid på andre. 

"Suvereniteten som sådan anses ikke som tapt, men utøvelsen av den overføres for 
stadig flere områders vedkommende til fellesskapet som en felles 
suverenitetsutøver på disse områdene, både innad i fellesskapet og utad overfor 
tredjeland og andre internasjonale sammenslutninger. 

Det er på områder hvor fellesskapet overtar medlemsstatenes myndighet og 
~ompetanse, at en kan tale om overnasjonalitet" (Sæther, 1992). 

Et viktig element som bør tilføres denne beskrivelsen er at overnasjonalitet forutsetter en 

lov- og regelgivende myndighet som retter seg mot individer og foretak (rettssubjekter) 

innenfor grensene til de stater som inngår i overstatlig (-nasjonal) organisering. 

Eksempelvis er det overnasjonale innenfor EØS-avtalen for EFTA-landene knyttet til 

EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolens myndighet i konkurransesaker hvor 

avgjørelser fattet vil ha direkte virkning for foretak og enkeltpersoner. I tillegg kommer 

den overnasjonalitet som er tillagt EF-kommisjonen overfor EFTA-foretak i saker som 

faller inn under Kommisjonens ansvarsområdet (gitt i forhold til EØS-avtalens 

bestemmelser om kompetansefordeling). Videre vil de overnasjonale myndighetsorgan 

nødvendigvis ha straffe- og tvangsmidler til disposisjon for å gjennomføre sine vedtak 

(f.eks. mulkt, bot, straffegebyr etc.). 
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Internasjonalt samarbeid, i form av avtaler, traktater og internasjonale organisasjoner, 

varierer fra å dekke mange aspekter av samfunnslivet til forholdsvis begrensede områder. 

Det som imidlertid helt klart atskiller denne type samhandling fra overnasjonale 

myndighetsorgan er at det kun er den enkelte stat som gjennom sin tiltreden til en avtale 

o.l. er forpliktet. Forpliktelsen til å følge opp samarbeidet ligger hos den enkelte stat, 

mens statens innbyggere ikke er forpliktet gjennom denne samarbeidsform. Skal statens 

innbyggere bli pålagt forpliktelser relatert til samarbeidet må det være som resultat av 

beslutninger fattet av den enkelte stats lovgivende myndighet. 

Hvis vi skal koble samarbeidsformer og subsidaritetsprinsippet er det helt klart at dette vil 

høre mer hjemme i føderale-overnasjonale strukturer enn innenfor rammen av 

internasjonale organisasjoner og traktater. Subsidaritet slik det kommer til utrykk gjennom 

f.eks. den tyske grunnloven hviler på det føderale prinsipp, nemlig en hierarkisk 

inndeling av beslutningsnivåer. I den amerikanske konstitusjon finner vi en meget klart 

definisjon av de føderale myndigheters oppgaver, noe som tilsier at et generelt utformet 

subsidaritetsprinsipp er overflødig. Gjennom Maastricht-traktaten har EF-lederne funnet 

det hensiktsmessig å nedfelle subsidaritetsprinsippet. Dette stadfester EFs overnasjonale 

karakter, og er i tråd med utviklingen av EF i en føderal retning. Innholdsmessig er det 

subsidaritets begrepet i Maastricht-traktaten lite presist, og dette henger sammen med 

flere forhold som vi skal komme tilbake til. 

3. MOT EN DEFINISJON 

Hvis vi på bakgrunn av formuleringen i Unionstraktaten skal definere subsidaritet kan vi 

slutte oss til følgende formulering: 

"Subsidaritetsprinsippet kan sies å være et politisk prinsipp, en slags rettesnor, for 
den videre utbygging av unionen med sikte på å skape en til enhver tid mest mulig 
hensiktsmessig kompetansefordeling mellom fellesskapsplan og det nasjonalstatlige 
plan. Det gir ingen praktisk oppskrift for hvordan kompetansen skal fordeles under 
den videregående prosessen, eller hvordan fordelingen skal ordnes institusjonelt" 
(Sæther, 1992). 
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Det siste er av forholdsvis stor betydning. Vi har tidligere sett hvordan den amerikanske 

og tyske konstitusjon har bestrebet seg på å avklare dette forholdet. For EFs 

medlemsstater og EF-systemet vil subsidaritetsprinsippet slik det er presisert over gi 

opphav til flere problemer enn løsninger hvis det ikke utformes mer operative 

definisjoner. Hovedformålet med et maktdelingsprinsipp vil jo nettopp være å fordele 

oppgaver mellom beslutningsarenaer. 

Den danske folkeavstemningen om Unionstraktaten 2. juni 1992 gav opphav til fornyede 

diskusjoner blant aktørene på og omkring EFs beslutningsarena. For det første en 

diskusjon om hva danskene faktisk hadde ment, og deretter en debatt om hva 

beslutningstakerne i Maastricht hadde ment. Svaret på den første diskusjonen hellet i 

retning av at danskene hadde ment at det kunne bli for mye sentralisme i 

beslutningsprosessen innen for EF-systemet, mens svaret på det andre spørsmålet var at 

beslutningstakerne i Maastricht faktisk hadde tenkt å desentralisere beslutningsprosessen 

gjennom å innføre subsidaritetsprinsippet. Det var imidlertid bred enighet om at 

subsidaritetsprinsippet slik det var nedfelt i Traktaten var for lite presist til å kunne være 

et operativt instrument i den regelgivende prosess. Behovet for en klarere definisjon ble 

derfor lokalisert på et tidlig stadium. 

3.1. Sir Leon Brittan og subsidaritet 

11. juni 1992 holdt Sir Leon Brittan, EF-kommisjonær med ansvar for 

konkurransepolitikk, et foredrag ved European University Institute i Florence om 

subsidaritet innenfor rammen av "den europeiske konstitusjon". Han tok til orde for at 

artikkel 3b i Unionstraktaten var en av de viktigste modifikasjonene av EF-traktatene som 

er gjort. Imidlertid understreket han at subsidaritet alt var innebygget i EFs 

lovgivningsprosedyrer. På lengre sikt ville su,bsidaritetsprinsippet - i den grad det ble gitt 

et direkte juridisk forpliktende innhold - kunne medføre at enkeltpersoner og foretak 

kunne trekke EF for en domstolen for brudd på subsidaritetsprinsippet. Særlig ville dette 

ha betydning der det kunne påvises at EF gjennom sine vedtak hadde pålagt 

enkeltpersoner eller bedrifter byrder og forpliktelser som ikke stod i forhold til de mål 

som kunne bli nådd gjennom tiltakene. På kort sikt ville imidlertid effekten på lovgiverne 
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være av større betydning. Subsidaritet ville bli en retningslinje for prosessen mot 

eventuell EF-lovgivning. 

Brittan tar også for seg konkurransepolitikken slik den utøves i EF. Han peker på at i 

utgangspunktet er denne underlagt subsidaritetsprinsippet ved at det kun er forhold som 

virker vridende eller forstyrrende på handelen mellom medlemsstater som er underlagt 

EF-kommisjonens kompetanse. Videre påpeker han at reglene for kontroll ved oppkjøp og 

sammenslutninger av foretak har subsidaritetsprinsippet innebygget gjennom at EF

kommisjonen kun skal ha seg forelagt saker som involverer bedrifter over en gitt 

størrelse. Saker som ikke faller inn under de kriteriene EF har trukket opp er underlagt 

de enkelte medlemsstater. Videre mener Brittan at prinsippet om gjensidig godkjenning av 

produkter - Cassis de Dijon-prinsippet - er et utrykt for den prinsipielle subsidaritet i EF. 

Brittans innfallsvinkel er ikke uproblematisk. Etableringen av det indre marked har 

medført behovet for en mer aktiv konkurransepolitikk. Regelutformingen, overvåkningen 

og fortolkninger må nødvendigvis sentraliseres for å sikre lik praksis i disse viktige 

markedsspørsmålene. Saksmengden på dette området har vært økende. Åpningen av større 

markeder for fri konkurranse, f.eks. offentlige innkjøpsmarkeder, har også medvirket til 

et mer utbygget regelverk. Svært mange avgjørelser av viktige markedsaktører har 

grenseoverskridende konsekvenser innenfor et område med et enhetlig marked. Alt dette 

tilsier at flere avgjørelser må bli tatt på sentralt EF-hold, og ikke av myndighetene i den 

enkelte medlemsstat. Cassis de Dijon-prinsippet er ikke bare prinsippet om gjensidig 

godkjenning, men også et prinsipp som tilsier at flest mulig standarder må utarbeides 

sentralt for at markedet skal kunne fungere. Gjensidig godkjennelse av produkter krever 

standardiserte prosedyrer basert på harmonisert nasjonal lovgivning, og dette krever 

utarbeidelse av retningslinjer og avgjørelser på sentralt EF-nivå. 

3.2. Toppmøtet i Lisboa 

Toppmøtet i Lisboa i juni 1992 drøftet bl.a. subsidaritet, og hvordan begrepet skulle bli 

gitt et formålstjenlig innhold. Konklusjonene fra Lisboa var at en presisering av 

subsidaritetsprinsippet på ingen måte skulle endre selve Unionstraktaten, samt at selve 



10 

prinsippet ikke var noe nytt i EF-systemet gjennom Maastricht-traktaten. 

Subsidaritetsprinsippet hadde vært lagt til grunn for EFs lov- og regelgivere alt ved 

opprettelsen av EKSF (1952). EF-kommisjonens president, Jaques Delors, understreket at 

Kommisjonen ville se både på eksisterende og ny EF-lovgivning ut fra en innfallsvinkel 

hvor subsidaritet hadde en sentral plass. Han utrykte generell bekymring over tendensen 

til at EF ble betraktet som elitistisk og teknokratisk. Delors ville innarbeide 

subsidaritetsprinsippet ved å skille mellom forskjellige politikkområder. For det første 

områder hvor beslutningsmyndigheten (kompetansen) er delt. Her ble miljøpolitikk og 

sosialpolitikk bruks som eksempler. På disse områdene måtte EF i lys av 

subsidaritetsprinsippet bestemme detaljeringsnivå i eventuelle beslutninger. På områder 

hvor medlemsstatene har den hele og fulle kompetanse, f.eks. utdanning, kultur og helse, 

skulle EF begrense seg til å vedta tiltak til støtte for den nasjonale politikk. Motsatsen 

var områder hvor kompetansen var lagt til EF. Eksempelvis er den felles 

landbrukspolitikk, handelspolitikk og harmoniseringen for å skape og vedlikeholde det 

indre marked slike områder. Her foreslo Delors at alle forslag skulle rettferdiggjøres i 

forhold til subsidaritetsprinsippet, og at Kommisjonen også var beredt til å gjennomgå 

tidligere lover og regler med dette for øyet. 

Lisboa-møtet konkluderes gjennom å vise til Delors gjennomgang. Videre fikk 

Kommisjonen og Ministerrådet i oppdrag å foreta en gjennomgang av spørsmålene som 

reiste seg i forbindelse med å gjøre subsidaritetsprinsippet operativt. Dette skulle så 

nedfelles i en rapport til EF-toppmøtet i Edinburgh i desember. 

Lisboa-møtet gir indikasjoner i flere retninger. For det første at EF-systemet i 

utgangspunktet har forholdt seg til subsidaritetsprinsippet, og for det andre at det kan 

reises spørsmål om EF-systemet i tilstrekkelig grad har vært seg subsidaritetsprinsippet 

bevisst. Videre blir det også uttalt i klartekst at spørsmålet om å definere 

subsidaritetsprinsippet mer konkret ikke medfører endringer i selve Traktaten. Dette må 

ses i lys av at Frankrike på dette tidspunkt hadde tillyst folkeavstemning om det 

eksisterende traktatutkast i september, samt at flere av medlemsstatene var begynt den 

innledende ratifikasjonsprosedyren. 
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3.3 Det britiske formannskap 

Det britiske formannskapet arvet både debatten om subsidaritet og "det danske problem" 

ved tiltredelsen 1. juli 1992. Videre skulle det snart vise seg at tiltroen til EFs 

valutasamarbeid - kurssamarbeidet ERM - var vesentlig svekket. Storbritannia - innehaver 

av formannskapet og ansvarlig for framdriften i EF samarbeidet - skulle komme til både å 

utsette behandlingen av Maastricht-traktaten og tre ut av ERM-samarbeidet før 

formannsperioden utløp 31. desember. 

7. september holdt John Mayor et foredrag under overskriften "The role of the European 

Community fo a changing world" hvor han understreket at Maastricht traktaten medførte 

innføringen av subsidaritetsprinsippet. Dette medførte, i følge Major, at noe av den 

eksisterende regelmassen skulle avvikles, og at EF-systemet skulle bestrebe seg på å 

unngå nye unødvendige regler. Dette utsagnet avviker noe fra det syn at 

subsidaritetsprinsippet har vært tilstedeværende i EF-systemet, men trekker opp en praksis 

som Jaques Delors hadde antydet i forbindelse med Lisboa toppmøtet. 

I oktober lanserte den tyske regjeringen et memorandum om subsidaritetsprinsippet 

relatert til EF. De tyske myndigheter slo fast at det her i første rekke dreide seg om 

prinsipiell og adekvat avgrensning av ansvarsområder for medlemsstatene og EF-systemet. 

Videre pekte de på at arbeidsfordeling mellom myndighetsnivåer er noe som eksisterer 

innenfor enhver statsstruktur. Bonn-regjeringen pekte på at Subsidaritetsprinsippet, slik 

det ble uttrykt i Maastrichttraktaten, er underliggende i alle de tidligere traktatene, og 

innfører bare subsidaritetsprinsippet som en generell retningsgivende regel for alle typer 

EF-aktiviteter, med forbehold for EF-kommisjonens kompetanse. Det viktige for den 

tyske regjeringen er at på de områder der EF ikke har "eksklusiv kompetanse" må vedtak 

og initiativ begrunnes særskilt og vurderes i forhold til subsidaritetsprinsippet. Dette tyske 

innspillet må ses i lys av at Tyskland er den eneste medlemsstat med en klar føderal 

konstitusjon, og det subsidaritetsprinsippet Bonn-regjeringen forfekter er ikke vesentlig 

forskjellig fra hva som er nedfelt i den tyske grunnlov. 
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Oktober var også måneden da det ble arrangert ekstraordinært EF-toppmøte i Birmingham 

- 16. oktober 1992. Møtet kom i stand som et svar på valutauro, som en oppfølger etter 

den franske folkeavstemningen, og for igjen å understreke at alle medlemsstatene følte seg 

forpliktet overfor EF-samarbeidet i alminnelighet og Maastricht-avtalen i særdeleshet. 

Oppsummeringen fra møtet inneholdt bl.a. et vedlegg som omhandlet subsidaritet. Her ble 

det slått fast at EF ikke kunne gå videre i sin integrasjonsprosess uten støtte i 

befolkningen. Fire punkter for å oppnå denne støtten ble presisert: 

- EFs innbyggere måtte få se de fordeler Maastricht-traktaten innebar, 

- EF-systemet måtte bli mer åpent, for å øke informasjonen om EF og derigjennom å 

sikre en "bedre" debatt om EF-aktiviteter, 

- vise større respekt for medlemsstatenes historie, kultur og tradisjoner, med en klarere 

forståelse for medlemsstatenes arbeidsoppgaver· og for EF-systemets gjøremål, 

- klargjøre at unionsborgerskapet gir statsborgerne utvidede rettigheter og beskyttelse uten 

at dette betyr at de nasjonale statsborgerskap settes til side. 

Dessuten pålegges Kommisjonen å frambringe forslag for å øke offentlighetens 

tilgjengelighet til informasjon, samt at EF-lovgivningen skulle bli enklere og bedre. 

Videre måtte de nasjonale parlamenter bli trukket med inn i arbeidet på EF-nivå. 

Toppmøtet peker også på at arbeidet med et mer enhetlig fellesskap måtte la seg 

gjennomføre uten mer sentralisme. Når det gjelder selve subsidaritetsprinsippet slår 

toppmøtet i Birmingham fast at det skal prioriteres i alle EF-institusjoner, uten at dette 

skal endre balansen mellom dem. Her blir det antydet at dette vil det være nødvendig å 

diskutere med EF-parlamentet. 

Reaksjonen på Birmingham toppmøtet var avventende. For det første hadde ikke 

toppmøtet maktet å berolige valutamarkedet og Danmarks Maastricht-problem forble 

uløst. Det var i det hele tatt vanskelig å se at noen spørsmål av betydning var avklart. 

Når det gjaldt selve tolkningen av subsidaritet ser vi at dette i større grad ble knyttet til et 

åpnere - eller mer gjennomsiktig EF. Det skulle altså helst bli færre EF-beslutninger, 

bedre EF-beslutninger, mer demokratiske EF-beslutninger og en beslutningsprosess som 

var mer gjennomsiktig for opinionen enn hva som til nå hadde vært tilfelle. Subsidaritet 
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skulle gjennomsyre EF-systemet, men arbeidet med et operativt konsept for dette kunne 

neppe sies å nedfelle seg i konklusjonene fra toppmøtet. 

Et annet trekk ved debatten var advarslene mot re-nasjonalisering og desintegrasjon som 

nå begynte å dukke opp. For det første var det de kreftene som ønsket å fremme et 

føderalt Europa - Europas forenede stater - og som så Maastricht-traktaten som et skritt i 

riktig retning - som nå fryktet at subsidaritetsprinsippet skulle bli brukt til å reversere 

denne utviklingen. Dernest var det de innenfor EF som ønsket mer overnasjonalitet på 

områder som miljøspørsmål og sosialpolitikk som begynte å frykte - med god grunn - at 

disse ville være de første områder som ble underlagt subsidaritetsprinsippet. 

3.4. EF-kommisjonens dokument (kommunikasjon) 

I oktober 1992 forelå EF-kommisjonens rapport i form av en kommunikasjon til 

Ministerrådet og EF-parlamentet. Det ble pekt på at spørsmålet om subsidaritet måtte 

betraktes sammen med spørsmålet om økt demokratisk kontroll og åpenhet rundt EFs 

beslutningsprosess. EF-kommisjonen valgte å sette subsidaritet inn i en sammenheng hvor 

tre aspekter ble trukket fram, nemlig forberedelsene til EF-beslutninger, gjennomføringen 

av EF-politikk, kontroll i forhold til finansielle virkemidler over EFs budsjett og annen 

kontroll av EF-aktiviteter. 

Det blir imidlertid slått fast at subsidaritetsprinsippet ikke er bestemmende i forhold til 

hvilke myndighet EFs organer har, ettersom dette er nedfelt i Traktatene. Det er hvordan 

denne myndigheten utøves som er gjenstand for vurdering i forhold til 

subsidaritetsprinsippet. Her tar EF-kommisjonen til orde for bruk av "sunn fornuft", 

samtidig som det presiseres at det er EF som må argumentere for at et gitt tiltak må 

iverksettes på EF-nivå. 

Kommisjonen konkluderer med at artikkelen om subsidaritetsprinsippet understreker at 

EFs myndighetsområde er definert gjennom Traktaten, og at grensene for denne 

myndighet må respekteres. Innenfor rammen av EFs myndighetsområde er EF-systemet 

forpliktet til å fremme tiltak for å nå de mål som er definert. Videre omhandler også 
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artikkelen de områder hvor myndigheten ikke i sin helhet er overført til EF. Vi kan 

betrakte dette som områder hvor kompetansen er delt mellom medlemsstatene og EF

systemet i den forstand at ansvaret for et saksområde dels tilfaller medlemsstatene og dels 

EF. Her konkluderer EF-kommisjonen at det vil være påkrevd med en særskilt 

undersøkelse før det fattes beslutning om et tiltak, slik at alternative metoder enn EF

lovgivning kan vurderes i forhold til å nå de mål som er tenkt innfridd gjennom EF

tiltaket. Det tales her om komparativ effektivitet, hvilket betyr en vurdering av EF

lovgivning opp mot andre former for inngripen hvor målestokken er hvor effektivt et 

tiltak vil virke. I denne sammenheng skal EF-systemet ikke benytte EF-lovgivning hvis 

tiltak på medlemsstatsnivå kan virke like effektivt. Kommisjonen nevner en rekke kritiske 

punkter for en slik sammenlikning, der det blir pekt på at subsidaritetsprinsippet ikke må 

resultere i lovgivning som forstyrrer den frie konkurransen og dermed reduserer effekten 

av det indre marked. 

EF-kommisjonen viser til at forberedelsesfasen er viktig i den forstand at det her må 

foretas analyser i forhold til eventuelt desentralisert myndighetsutøvelse. Her ser 

Kommisjonen utstrakt bruk av direktiver som en lovgivningsform som i noen grad 

ivaretar hensynet til subsidaritet. 

Et punkt som blir påpekt av Kommisjonen er de områder og tiltak som innbefatter 

finansiering over EF-budsjettet. Her vil EF ha et ansvar og en forpliktelse til å utøve en 

kontroll av bruk av EF-midler. På områder som ikke omfatter EF-finansiering bør mest 

mulig av den utøvende og kontrollerende virksomhet ivaretas på medlemsstatsnivå eller på 

regionalt nivå. 

I et større vedlegg utdyper og begrunner Kommisjonen innholdet i dokumentet. Et 

vesentlig poeng sett fra EF-kommisjonen er at subsidaritetsprinsippet i all hovedsak har 

vært retningsgivende for EF-systemets aktiviteter fra oppstarten av Kull- og 

stålfellesskapet, via Romatraktaten og Enhetsakten, fram til prinsippet formelt blir nedfelt 

i Unionstraktaten. De områder hvor EF har eksklusiv myndighet blir også understreket, 

og hvor lovgivning knyttet til det indre marked, den felles handelspolitikk, 

konkurranseregler (inklusiv regler for statsstøtte), den felles landbrukspolitikk, forvaltning 
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av fiskeressursene og markedsordninger i fiskerisektoren og viktige elementer i 

transportpolitikken nevnes. 

EF-kommisjonen diskuterer også i vedlegget etableringen av et lov- og regel-hierarki i 

EF-sammenheng. Dette spørsmålet var på dagsorden under forarbeidene til 

Unionstraktaten, men fikk ikke gjennomslag framfor møtet i Maastricht. Spørsmålet ble 

derfor utsatt til traktatskonferansen i 1996. 

Når Kommisjonen summerer opp i vedlegget er hovedslagordet at EF skal "gjøre mindre, 

men bedre". Videre blir det tatt til orde for at offentligheten må bli overbevist og 

forsikret om at det ikke er EF-kommisjonens hensikt å dominere. Dessuten skal gode 

hensikter omformes til bindende forpliktelser. Med hensyn til forholdet mellom 

institusjonene må dette opprettholdes, og særlig EF-kommisjonens rett til initiativ må 

bevares. Det advares også mot at subsidaritetsprinsippet skal brukes til å hindre en 

utvikling i EFs regelverk. Det blir slått fast at subsidaritet er "en del av 

beslutningsprosessen, ikke en forutsetning for den". 

Hovedbudskapet fra Kommisjonen er at subsidaritetsprinsippet skal tillegges vekt i den 

forstand at Kommisjonen gjennom sine forberedelser til utforming av nytt regelverk skal 

begrunne sine forslag med at EF-beslutninger gir større "komparativ effektivitet". Dette 

gjelder områder hvor EF har et del-ansvar. På de områder der Traktatene har overført 

eksklusiv myndighet til EF-systemet skal EF-kommisjonen fremme de tiltak som er 

nødvendig for å nå de målene som er fastsatt. Videre understreker Kommisjonen at 

subsidaritetsprinsippet som sådan har vært retningsgivende for EFs arbeid helt fra starten, 

og representerer slik sett ikke noe nytt. Det er også interessant å merke seg at behovet for 

et lov-hierarki særlig nevnes som et element som vil gjøre subsidaritetsprinsippet mer 

operativt. Videre rettes det klare advarsler mot at subsidaritetsprinsippet kan brukes som 

en bremsekloss i EF-samarbeidet. EF-kommisjonens budskap er således noe sprikende. På 

den ene side forsøker man å avmystifisere subsidaritetsprinsippet ved å vise til at dette i 

praksis har vært retningsgivende i EFs arbeid. På den andre siden framholder man 

behovet for lov-hierarki og advarer mot at subsidaritetsprinsippet kan brukes som en 

unnskyldning for ikke å fatte vedtak på et område. Dokumentet tar også EF-
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kommisjonens myndighet i forsvar gjennom å peke på initiativretten og medlemsstatenes 

faktiske myndighetsoverføring til EF-systemet gjennom Traktatene. 

3.5 Toppmøtet i Edinburgh 

EFs utenriksministre møttes for å forberede EF-toppmøtet tidlig i desember 1992. 

Utenriksministrene kom ikke fram til noe enhetlig felles standpunkt i forhold til 

subsidaritetsbegrepet i betydning av en operasjonell definisjon. Diskusjonen ble bl.a. 

basert på innspillet fra den tyske regjering, samt på Kommisjonens dokument. Det som 

ble understreket var at subsidaritetsprinsippet måtte medføre økende konsultasjon mellom 

EF-kommisjonen og medlemsstatene. Det ble imidlertid uttrykt skepsis til å endre 

balansen mellom institusjonene, og hvor særlig Kommisjonens rett til initiativ ble vurdert 

som verneverdig. Videre måtte en situasjon der subsidaritetsprinsippet til stadighet ble 

påberopt for å hindre lovgivning unngås. 

Flere viktige saker stod på dagsorden under EF-toppmøtet. Særlig var det knyttet stor 

spenning til hvordan 11 det danske problem skulle finne sin løsning 11
• En eventuell utvidelse 

av EF, EFs langtidsbudsjett, det havarerte valutakurssamarbeidet og situasjonen i GATT

forhandlingene var også områder hvor det var forventet at stats- og regjeringssjefene 

skulle ha klare oppfatninger. 

Det er ikke mulig å betrakte noen av disse elementene isolert fra hverandre. Det var 

åpenbart at forhold knyttet til EFs langtidsbudsjett (bl.a. det nye regionalfondet) dels var 

knyttet til en løsning for Danmark, som igjen på sett og vis kan knyttes til en endring 

med hensyn til større åpenhet i EF-systemet, mer demokrati og mindre sentralisme. I 

denne forbindelse var også en utdyping av subsidaritetsprinsippet et element. Når den 

britiske statsminister trakk opp rekkefølgen for de forskjellige sakene kom forholdet til 

Danmark, subsidaritet og åpenhet opp tidlig på Majors kjøreplan. 

Med hensyn til "det danske problem" var utgangspunktet at en løsning ikke skulle 

innbefatte noen form for reforhandling eller at de andre medlemsstatene måtte foreta en 

ny ratifikasjon. Enighet på toppmøtet måtte derfor bety en politisk forpliktelse til å 
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respektere at Danmark ikke hadde ratifisert Unionstraktaten slik den var vedtatt i 

Maastricht. Enigheten er ikke noen form for juridisk forpliktelse i forhold til Danmark, 

danske foretaks og danske borgeres stilling innenfor Den europeiske union innenfor 

rammen av vanlig EF-lovgivning. 

Konklusjonene fra toppmøtet kan oppsummeres i følgende punkter: 

- beslutningen knyttet til "det danske problem", 

- et økonomisk vekst initiativ 

- fullføringen av prosessen for å etablere det indre marked, 

- ønsket om et snarlig gjennombrudd i Uruguay-runden, 

- enigheten om å starte medlemskapsforhandlinger med nye søkerland i begynnelsen av 

1993, 

- enighet om rammen for den framtidige finansiering av EF, 

- akseptering av Storbritannias medlemskapsrabatt 

- ønsket om å hurtig etablere normale handelsforbindelser med stater i Øst-Europa, 

- uttalelsen om subsidaritet og åpenhet i EF-systemet, 

- utvidelsen av antall representanter i EF-parlamentet, samt diverse andre avgjørelser på 

det institusjonelle området, og 

- som et skritt innenfor rammen av det utenrikspolitiske samarbeid besluttet toppmøtet at 

det skulle gis økonomisk hjelp til Makedonia - uten at det betydde anerkjennelse av 

Makedonia som stat. 

Med hensyn til de beslutningene toppmøtet fattet når det gjaldt Danmarks forhold til 

Unionstraktaten vektla bl.a. John Major etter møtet at dette dreide seg om en bindende 

juridisk beslutning. I ettertid er det reist innvedinger mot dette, samt at det er reist 

spørsmål om hvorvidt beslutningen kun gjelder fram til 1996 når EF skal ha en ny 

traktatkonferanse for ytterligere å utvikle EF mot større integrasjon. Et annet spørsmål 

som er reist er om hvorvidt Danmark i det hele tatt har fått unntak fra Unionstraktaten. 

Det kan hevdes at de "unntak" Danmark har oppnådd var innarbeidet i Unionstraktaten og 

dens vedlegg alt i utgangspunktet, og at disse nå kun er presisert gjennom toppmøtetets 

beslutninger. 
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Debatten om Danmarks forhold til Unionstraktaten kan på mange måter knyttes til 

debatten om subsidaritet og åpenhet. Toppmøtet hadde begge disse aspektene ved EFs 

virksomhet på dagsorden, og toppmøtets konklusjoner på disse områdene var omfattende. 

Det ble lagt opp til tiltak på begge disse områdene. Med hensyn til subsidaritet tok 

Toppmøtet utgangspunkt i utenriksministrenes rapport og EF-kommisjonens dokument. 

Budskapet fra Toppmøtet var at subsidaritetsprinsippet skulle gjelde alle EFs institusjoner, 

og at det skulle søkes en felles forståelse gjennom en egen avtale mellom Kommisjonen, 

Parlamentet og Ministerrådet. Videre ble et initiativ fra Kommisjonen om full 

gjennomgang av eksisterende EF lovgivning med henblikk på subsidaritetsprinsippet hilst 

velkommen. Toppmøtet så fram til en endelig rapport fra Kommisjonen i desember 1993. 

Når det gjalt spørsmålet om større åpenhet skulle EF-kommisjonens bestrebelser vurderes 

ved utgangen av 1994. Kommisjonen foreslo for Edinburgh møtet å gi ut mer informasjon 

på et tidligere stadium om sine gjøremål, slik at bl.a. medlemsstatenes 

nasjonalforsamlinger kunne få diskutere Kommisjonenes arbeidsprogram og 

lovgivningsarbeidet. 

I vedlegget til toppmøtets konklusjoner trekkes retningslinjene for praktisering av 

subsidaritetsprinsippet opp. For det første skal EF-systemet ikke iverksette tiltak hvor 

dette ikke er nødvendig for å oppfylle Traktatenes mål. For det annet må spørsmålet "om 

hvorvidt EF skal handle" besvares positivt, og for det tredje må spørsmålet om "hvilke 

virkemidler EF skal ta i bruk" vurderes. 

Det er også verdt å merke seg at EF-toppmøtet i sine konklusjoner - gitt i vedlegget -

understreker at det er Traktatene som gir EF-systemet dets myndighet og at de 

beslutninger som fattes er et resultat av at beslutninger på EF-nivå gir et bedre resultat 

enn beslutninger på nasjonalt nivå. Videre peker toppmøtet på at proposjonalitet - det vil 

si at virkemidlene må stå i forhold til målsetningene - lenge har vært et etablert prinsipp 

innenfor EF-systemet. Det nye er at Unionstraktaten gir subsidaritetsprinsippet en mer 

formell status i det prinsippet utformes og nedfelles i selve Traktaten. 
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Når så Toppmøtet trekker opp retningslinjene for anvendelsen av subsidaritetsprinsippet 

skal EF i sitt arbeid med ny lovgivning fokusere på den myndighet og kompetanse 

Traktatene gir de forskjellige EF institusjoner. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt EF 

skal iverksette tiltak må Ministerrådet være overbevist om at de mål det dreier seg om 

ikke kan bli nådd på nasjonalt nivå. Dette gjelder imidlertid ikke områder hvor EF har 

eksklusiv kompetanse. Når man så skal vurdere om hvorvidt EF skal iverksette tiltak 

peker toppmøtet på følgende rettningslinjer: 

- hvis det er spørsmål av transnasjonal (grenseoverskridende-) karakter som ikke 

tilfredstillende kan reguleres av medlemsstatene, og/eller 

- hvis tiltak fra medlemsstatene alene eller manglende tiltak fra EF fører til konflikt med 

Traktatenes krav (f.eks spørsmål knyttet til konkurranseforhold, handelshindringer eller 

økonomisk og sosial samhørighet) eller i situasjoner hvor resultatet kan bli vesentlig til 

skade for medlemsstatenes interesser, eller/og 

- hvor Ministerrådet konkluderer med at tiltak på EF-nivå vil resultere i klare fordeler på 

grunn av sitt omfang og effekter sammenliknet med tiltak på medlemstatsnivå. 

Videre understreker toppmøtet at tiltak skal kun iverksettes for å fremme traktatens mål 

og at komparativ effektivitet må dukumenteres enten gjennom kvalitative eller - hvis 

mulig - kvantitative indikatorer. 

Toppmøtet påpekte også at det må være proposjonalitet mellom de byrder som pålegges 

medlemsstater, lokale myndigheter, foretak og bedrifter og innbyggerne med hensyn til 

administrative og finansielle virkemidler og de mål en faktisk tenker å nå gjennom de 

enkelte tiltak. Særlig blir det understreket at bruken av minimumstandarder kombinert 

med medlemsstatenes mulighet for å vedta høyere standarder er godt egnet for å innfri 

kravet om subsidaritet. Det ble imidlertid understreket at dette ikke måtte komme i 

konflikt med traktatens mål (f.eks det indre marked). 

Toppmøtet konkluderte også i forhold til hvordan EF institusjonene burde arbeide for å 

sikre etterlevelse av subsidaritetsprinsippet. EF-kommisjonen skal i økende grad utarbeide 

konsultasjonsdokumenter i forhold til pågående regelarbeid. Ministerrådet skal diskutere 



20 

berettigelsen av et tiltak samtidig som de diskuterer det rent innholdsmessige i et tiltak. 

Dette siste er bl.a. ment som et ledd i å sikre proposjonalitet mellom et tiltak og de mål 

som er ment og oppnå. 

Toppmøtet merker seg at EF-kommisjonen har, bl.a. etter konsultasjoner med EF

parlamenetet trukket tilbake en rekke direktivforslag. Blant annet en rekke forslag om 

standardisering med hensyn til radiofrekvenser, et forslag til direktiv om dyrehod i 

zoologiske haver, enkelte forslag vedrørende avgifter på kapital og tjenester, tax-free 

kvote for drivstoff i tankene til motorkjøretøy, og et nettverksdirektiv om 

informasjonssentre tilknyttet landbruksmarkeder og kvalitets-standarder. Når det gjelder 

allerede eksisterende lovgivning merket man seg at Kommisjonen ville gjennomgå deler 

av miljølovgivningen (bl.a. for åta hensyn til ny kunnskap og ny teknologi) og enkelte 

deler av landbrukspolitikken. Med hensyn til landbruk pekes det på at medlemsstatene 

skal få større ansvar for gjennomføringen av deler av regelverket. Særlig med hensyn til 

oppgjørsordninger og å forhandle fram avtaler med enkeltpersoner og foretak skulle 

medlemsstatene få seg tildelt en større rolle. Det ble imidlertid pekt på at dyrevelferd ikke 

ville være et område hvor medlemsstatene skulle få bestemme standarder på grunn av de 

konkurransemessige konsekvenser dette kunne få. 

Dermed kan vi si at toppmøtet i stor grad tok hensyn til EF-kommisjonens dokument og 

Utenriksministrenes forarbeider når det gjelder presiseringen av subsidaritetsprinsippet. 

Det er verdt å merke seg at stats- og regjeringssjefene i stor grad slutter opp om at 

subsidaritet ikke er noen nyskapning i EF, men at det er snakk om å formalisere et 

allerede eksisterende forhold. Et forhold som også må trekkes med i diskusjonen er 

hensynet til proposjonalitet, at det må være samsvar mellom omfanget til de virkemidler 

som velges og de målsetninger som skal innfris. Når det gjelder de deler av toppmøtets 

konklusjon som er av mer operativ karakter merker vi oss at de kriterier som settes opp i 

noen grad faller sammen med utformingen som er valgt i den tyske grunnloven. Det 

presiseres at det er forskjellige beslutningsnivåer - medlemsstatsnivå og EF-nivå. Dette 

kan betraktes som en stadfesting av subsidaritetsprinsippets føderale karakter. På den 

annen side blir det presisert at subsidaritetsprinsippet i seg selv ikke definerer de 

forskjellige institusjoners kompetanse og myndighet, men at denne er definert gjennom 
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Traktatene. Det betyr - slik toppmøtet ser det - at det normale er at medlemsstatene har 

myndighet og unntaket at denne er overført til EF gjennom Traktatene. 

4. SUBSIDARITET OG EFs EKSKLUSIVE KOMPETANSE 

En spissformulert konklusjon i EFs debatt om subsidaritetsprinsippet var "å gjøre mindre, 

men bedre". Når så denne konklusjonen skal diskuteres må vi også ha for øyet de 

områder hvor EF har en eksklusiv kompetanse. Med eksklusiv kompetanse skal vi forstå 

områder hvor medlemsstatene har overført myndigheten og ansvaret for politikkområdene 

til EF-systemet. Subsidaritetsprinsippet endrer ikke dette forhold ettersom EF-systemet 

fortsatt har rett og plikt til å ta initiativ til lovgivning og reguleringer. Her er dette ikke 

spørsmål om EF skal ta initiativ, men mer et spørsmål om hvilket initiativ EF-systemet 

skal ta. Slik sett er det prinsippet om proporsjonalitet som vil være det sentrale - at valg 

av virkemidler står i rimelig forhold til det mål som skal nås. 

På de områder som de forskjellige traktatene overfører overstatlig myndighet til EF skal 

det altså ikke stilles spørsmål ved EF-institusjonenes rett til initiativ. Innvendinger må 

knyttes til at virkemidlene ikke samsvarer med hva som kan oppnås. Dette betyr at svært 

mange viktige områder vil være dekket av EFs eksklusive kompetanse gjennom 

Romatraktaten, EKSF-traktaten, Enhetsakten og Unionstraktaten. 

Traktaten om Kull- og stålfellesskapet (EKSF) gir EFs institusjoner eksklusiv myndighet 

over denne sektoren. Dette betyr ikke at eiendomsretten til selve industrien berøres, men 

alle markeds- og næringspolitiske reguleringer av sektoren skal avgjøres av EFs 

institusjoner. 

Romatraktaten overfører myndighet til EF på en rekke områder. Et viktig element her er 

opprettelsen av tollunionen, hvor handelspolitikken overføres til EF-systemet. 

bestemmelsen om at det skal innføres en felles landbrukspolitikk medfører også 

overnasjonalitet. Det er også bestemmelser om en felles transportpolitikk. Et annet viktig 

område er myndigheten til å treffe avgjørelser for å sikre opprettelsen av et felles marked 

og at det ble nedfelt spesifikke konkurranseregler. På det siste område - etablering av et 
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felles marked - oppstod vesentlige forsinkelser. Gjennom Enhetsakten (1986) tok 

imidlertid dette arbeidet en mer konkret vending gjennom nye beslutningsprosedyrer 

(flertallsavgjørelser) og klare tidsfrister (31.12.92). Dette forsterket det overstatlige 

innslaget i EF-systemet, og forsterket betydningen av EFs overvåkning av 

konkurransereglene (også innbefattet statsstøtteregler m.m). Unionstraktaten (1991) gir et 

føderalt/overstatlig innslag i EF-systemet gjennom opprettelsen av Den økonomiske og 

monetære union. 

4.1. Det indre marked 

Etableringen av det indre marked krever beslutninger om lovmessig harmonisering og 

produktmessig standardisering. Retningslinjene for dette arbeidet er en hvitbok utarbeidet 

av EF-kommisjonen på midten av 1980-tallet. Felles regler for produktstandarder må 

nødvendigvis etterleves likt i hele EF-området. Lovharmonisering tilsier at de nasjonale 

lover utformes - om ikke likt - så slik at en rettstvist i prinsippet får samme utfall uansett 

hvilket medlemslands domstol som har saken til behandling. I debatten om subsidaritet 

har det vært pekt på at bruken av direktiver i noen grad dekker kravene til desentralisert 

beslutningsprosess. Direktivet trekker opp generelle eller spesifikke mål, mens 

medlemsstatenes lovgivere utformer virkemidlene og regelverket i forhold til nasjonal 

lovgivning. Innvendingen mot en slik fortolkning er at så lenge målsetningen er trukket 

opp på EF-nivå, samt at enkelte virkemidler alt kan være bygget inn i direktivet -

eventuelt ekskludert - er marginene for nasjonale beslutninger relativt små. Imidlertid er 

det gjennom hele diskusjonen om subsidaritet understreket at forhold som berører det 

indre marked ikke må bli gjenstand for en diskusjon der subsidaritetsprinsippet kan 

påberopes for å trenere eller hindre EF-lovgivning. Hensikten med denne type 

presiseringer er å hindre at utviklingen mot et fritt indre marked med fri bevegelse av 

varer, tjenester, kapital og arbeidskraft blir bremset eller reversert. Det er helt åpenbart at 

hvis subsidaritetsprinsippet påberopes f.eks. for å vedta produktstandarder uten at disse er 

godkjent av EF vil det oppstå handelshindringer som er i strid ·med Enhetsakten og det 

indre marked. Et annet viktig element i utviklingen av det indre marked var å stramme 

inn fortolkningen av de felles konkurransereglene i EF. 
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4.2. Konkurransereglene 

Romatraktaten nedfeller felles konkurranseregler for handel over landegrensene innenfor 

EF-området. Dette regelverket retter seg dels mot bedrifter og enkeltpersoner og dels mot 

medlemsstatene i form av et generelt forbud mot statsstøtte til næringslivet. Dette 

regelverket er utbygget gjennom forordninger og direktiver som presiserer enkelte 

forhold, og hvor kontroll med fusjoner av foretak er en av de mer markante utvidelsene 

av dette regelverket i de senere år. Videre finner vi i Romatraktaten regler som retter seg 

mot statlige foretak, og som har avledet regler for disse foretaks opptreden i markedet 

(bl.a. regler for offentlige innkjøp). 

Med hensyn til konkurransepolitikk og konkurranseregler er det klart at EF-kommisjonens 

rolle som overvåker med myndighet til inngripen ikke kan innskrenkes som følge av 

subsidaritetsprinsippet. I denne typer saker må det være en høy grad av sentralisert 

saksbehandling for å oppnå likebehandling mellom foretak og andre involverte parter. 

Dette betyr at et viktig instrument i næringspolitikken er underlagt overnasjonal styring, 

og at EF på dette området er nødt til å opptre tilnærmet lik en føderasjon. 

Et aspekt ved dette er at også spørsmål knyttet til næringsstøtte og offentlige foretaks 

atferd i markedet også vil bli underlagt et sentralisert regelverk. Statsstøtte til 

næringsvirksomhet fra nasjonale, regionale eller lokale myndigheter må etter et spesifikt 

regelverk godkjennes av EFs institusjoner. Videre er det utformet spesifikke regler for 

offentlig sektors innkjøp, noe som f.eks også gjelder private konsesjonsbelagte 

virksomheter i enkelte sektorer (f.eks oljeutvinning og el-forsyning). På disse områdene 

ville det stride mot prinsippene om et felles marked - slik det er nedfelt både i 

Romatraktaten og gjennom Enhetsakten - å tilbakeføre vesentlige beslutningsprosesser til 

medlemsstatene under henvisning til subsidaritetsprinsippet. 
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4.3. Den økonomiske og monetære union 

Unionstraktaten forutsetter at Den økonomiske og monetære union blir etablert. Artikkel 

Bi Traktatens fellesbestemmelser og artikkel 3a nedfeller dette som elementer i EF-
. .." 

Unionen. Videre blir Det europeiske sentralbanksystemet og Sentralbanken forutsatt 

etablert. Selve etableringen er basert på en prosess som skal sluttføres ved utgangen av 

1996, eller eventuelt innen utgangen av 1998. I Traktaten er framdriften nedfelt. Denne er 

knyttet til etableringen av det indre marked, og at samtlige medlemsstater knytter seg til 

EMS. Hensikten vil være at medlemsstatene skal kvalifisere seg for deltagelse i tredje 

fase - den egentlige økonomiske og monetære union - ved å oppfylle et sett av kriterier 

som er nedfelt i en egen protokoll. 

Ved overgang til den tredje fasen vil en Sentralbank (ECB) bli opprettet innen rammen av 

et europeisk sentralbanksystem (ESCB). ECB vil få en egen ledelse og direksjon, og 

ESCB vil bestå av medlemsstatenes tidligere sentralbanker. Det er EF-toppmøtet som 

utpeker ledelse og direksjon i Sentralbanken, og i en egen artikkel i Unionstraktaten blir 

det slått fast at disse ikke skal ta imot instruks hverken fra EF-organer eller 

medlemsstater, og EF-organer og medlemsstater skal heller ikke forsøke å instruere disse 
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institusjonene. De tidligere sentralbankene i medlemsstatene vil bli underlagt samme type 

regler, hvor nasjonal lovgivning må sikre disse institusjonene uavhengighet. I denne 

fullbyrdende fasen vil valutakursene bli ugjenkallelig fastlåst, og en felles valuta (Ecu) 

innføres. EF får sanksjonsmuligheter overfor medlemsstatenes atferd hvis denne avviker 

fra kravene til deltakerne i Den økonomiske og monetære union. Kravet til deltagerne er 

definert i en egen protokoll i Unionstraktaten. Viktige kriterier er prisstabilitet, 

budsjettbalanse, størrelsen på offentlig gjeld og rentepolitikk. 

Den økonomiske og monetære union er den delen av Unionstraktaten som i størst grad gir 

EF en kvalitativ ny dimensjon. Det er den uomtvistelig mest integrerende delen, ettersom 

den etablerer en pengepolitikk på EF-nivå. Dette gir i sin tur et solid fundament til å 

bygge ut en felles økonomisk politikk. Det er også denne delen av Unionstraktaten hvor 

forarbeidene var grundigst, hvor konsekvensene er mest åpenbare og derfor også den best 

planlagte del av Traktaten. På den annen side er det også på dette feltet det er størst 

motstand, tvil og skepsis innen en del medlemsstater og politiske miljøer i EF-området. 

Med hensyn til den monetære delen av samarbeidet er det ikke meningsfullt å bruke 

begrepet subsidaritet. Her skal utøvelsen overføres til Den europeiske sentralbank og 

Sentralbanksystemet, som skal være frikoblet fra politiske prosesser. Avgjørelsene skal 
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fattes ut fra de målsetninger Unionstraktaten trekker opp for Den økonomiske og 

monetære union, og hvor prisstabilitet (lav inflasjon) er det overordnede mål. Når det 

gjelder den økonomiske politikk vil denne være overlatt medlemsstatene under 

forutsetning av at disse holder seg til de rammer som er trukket opp for deltagelse i denne 

delen av Unionen. Kriterier i forhold til budsjettunderskudd, størrelse på offentlig gjeld, 

rentenivå og inflasjonstakt trekker opp klare rammer for den økonomiske politikk. 

Konvergens - at utviklingen av medlemsstatenes økonomier blir sammenfallende - er en 

klar forutsetning for å kunne etablere Den økonomiske og monetære union. Det sier seg 

selv at utformingen av kriterier, overvåkning av utviklingen og korreksjoner i forhold 

medlemsstatenes politikk ikke kan delegeres til medlemsstatene selv, men at beslutninger 

må fattes på EF-nivå. Subsidaritet - i den forstand at det skal fattes beslutninger ut over 

fastsatte rammer på medlemsstatsnivå er like lite ønskelig som at norske 

kommunepolitikere legger føringene for nasjonale økonomiske beslutninger. I den 

monetære politikk vil Sentralbanksystemet på EF-nivå være det mest effektive 

beslutningsnivå. Fastlegging av økonomiske rammer for å sikre konvergens vil også være 

spørsmål som må avgjøres på EF-nivå. 

4.4. Artikkel 235 

Artikkel 235 i Romatraktaten betraktes på sett og vis som "gummiparagrafen". Dette fordi 

den i praksis kan brukes som formell hjemmel for vedtak på områder som hverken er 

omtalt i Romatraktaten eller på annen måte underlagt EF-systemets myndighet. Fra 1972 

til 1989 var denne artikkelen benyttet som formelt grunnlag for omlag 500 vedtak. 

Denne artikkelen åpner for at EF gradvis kan utvide sin myndighetssfære. Artikkelen er 

kombinert med EF-kommisjonens eksklusive rett til initiativ - et element som kan medføre 

en "dynamisk" utvikling av de områder som blir dekket av EF-lovgivning. 

Det er særlig i forhold til denne artikkelen, samt de områder hvor kompetansen mellom 

EF og medlemsstatene er "delt" at subsidaritetsprinsippet vil være anvendelig. I forhold 

til artikkel 235 vil en grundig vurdering i forhold til prinsippet om subsidaritet muligens 

redusere den type "dynamisk" utvikling artikkelen appellerer til. Dermed må det en 
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traktatskonferanse til for å utvide EFs arbeidsfelt i tilfeller hvor tolkningen av 

subsidaritetsprinsippet reiser spørsmål om hvorvidt vedtak kan fattes med hjemmel i 

artikkel 235. I Unionstraktaten er det nedfelt bestemmelser om at det skal holdes en 

traktatskonferanse for å fortsetter arbeidet med å bygge ut unionen i 1996. 

De områder som ikke omfattes av EF-systemets eksklusive kompetanse, men som er ført 

opp som politikkområder hvor EF skal ha et gitt ansvar kan betraktes som områder med 

delt kompetanse. Disse områdene er: 

- sosial- og arbeidsmarkedspolitikk, 

- regional- og utjevningspolitikk, 

- enkelte miljøpolitiske aspekter, 

- enkelte næringspolitiske tiltak (for å styrke industriens konkurransekraft) 

- forskning- og teknologisk utviklingsprogrammer, 

- opprettelse og utvikling av europeiske nettverk (telekommunikasjon mm) 

- enkelte helse politiske aspekter 

- tiltak innenfor utdannelse og kulturpolitikk, 

- u-hjelps politikk, 

- enkelte forbrukerpolitiske aspekter, 

- tiltak på energiområdet, og 

- tiltak for å fremme turisme som næringsvirksomhet. 

Det må imidlertid understrekes at når det gjelder tiltak knyttet til landbrukspolitikk, 

fiskeripolitikk, handelspolitikk, transportpolitikk, tolkning og overvåkning av 

konkurranse- og statsstøttregler, politikk i tilknytning til det indre marked, - kort sagt fri 

bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft - er dette områder underlagt EFs 

eksklusive kompetanse. Det betyr f.eks. at miljøpolitiske avgjørelser med konsekvens for 

vare- eller tjenestehandel ikke er miljøpolitikk hvor kompetansen er delt. Videre er sosial

og arbeidsmarkedspolitikk underordnet den frie arbeidskraftbevegelse. Konkurranseregler, 

produktstandardisering i forbindelse med det indre marked, er fortsatt et område hvor EF

institusjonene har eksklusiv kompetanse. De områder som dermed i størst grad vil være 
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gjenstand for vurdering i forhold til subsidaritetsprinsippet er områder uten direkte 

innvirkning på den frie bevegelse av innsatsfaktorer. 
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5. OPPSUMMERING 

Subsidaritetsprinsippet slik vi finner det nedfelt i Unionstraktaten må betraktes i forhold 

til samarbeidsformer av overstatlig- og føderal karakter. Vi finner klare likhetstrekk med 

formuleringer når det gjelder myndighets- og ansvarsforhold mellom Unionstraktaten og 

Den tyske grunnlov. Slik sett kan nedfellingen av subsidaritetsprinsippet betraktes som et 

føderalt innslag i Traktaten, ettersom etterlevelsen av et slikt konsept nødvendigvis 

forutsetter at det eksisterer en hierarkisk beslutningsstruktur. 

I debatten etter folkeavstemningene i Danmark og Frankrike framkom et klart ønske om å 

presisere innholdet og anvendelsen av subsidaritetsprinsippet. Dette var i erkjennelse av at 

det var oppstått vesentlige problemer i forholdet mellom velgerne og de valgte flere steder 

i Vest-Europa, og at entusiasmen i forhold til en Union av føderal karakter var vesentlig 

mindre enn beslutningstakerne må ha håpet. 

De konklusjoner med hensyn til innholdsmessig avklaring og praksis for anvendelse av 

subsidaritetsprinsippet som blir trukket opp er i rimelig samsvar med hva som kunne 

forventes når et maktdelingsprinsipp av føderal karakter skal gis et innhold. Et interessant 

trekk i den innholdsmessig avklaring var at Unionstraktatens artikkel 3b -

subsidaritetsprinsippet - ikke var noen nyskapning i EF-sammenheng. EF-kommisjonen, 

Ministerrådet og til slutt toppmøtet i Edinburgh slo i tur og orden fast at subsidaritet var 

et prinsipp som var innebygd i EF-systemet fra starten av. Hva var så nytt? Det nye er at 

den formelle status er styrket gjennom at prinsippet nedfelles i selve traktaten, og at det 

betyr at EF-institusjonene må begrunne vedtak i forhold til subsidaritetsprinsippet. 

Debatten om subsidaritetsprinsippet medførte også en frykt for at det skulle komme krav 

om re-nasjonalisering, eller at henvisning til artikkel 3b skulle medføre trenering av EF

lovgivning. Det var i første rekke arbeidet med å etablere det indre marked hvor det ble 

pekt på en fare for denne type utvikling. Det ble imidlertid av alle parter - og til sist også 

i toppmøtets konklusjon - presisert at subsidaritetsprinsippet ikke skulle redusere EF

institusjonenes eksklusive myndighet. Særlig ble det framhevet at EF-kommisjonens rett 

og plikt - og dens monopol på - åta initiativ til ny EF-lovgivning var verneverdig. 
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Subsidaritet er - ifølge EF-kommisjonens dokument - "en del av beslutningsprosessen, 

ikke en forutsetning for den". 

På de områder hvor EF-systemet ikke har eksklusiv myndighet skal det ikke iverksettes 

tiltak i EF-regi med mindre disse kan oppvise komparativ effektivitet, dvs. at de på grunn 

av sitt omfang vil medvirke til større måloppnåelse enn hva tiltak på medlemsstatsnivå 

ville medført. Videre skal spørsmålet om proporsjonalitet - dvs. at tiltaket står i rimelig 

forhold til det mål det er ment å innfri - drøftes i forhold til all EF-lovgivning. 

Det sentrale punkt i spørsmålet om EF vil endre karakter i forhold til sentrale 

beslutningsprosesser, er forholdet til EFs eksklusive myndighet, dvs. de områder hvor EF 

har rett og plikt til å treffe avgjørelser for å nå Traktatens mål. Her vil vi se at svært 

viktige samfunnsmessige områder er underlagt EFs myndighetsområde. Handelspolitikk, 

landbrukspolitikk, fiskeripolitikk og ikke minst - politikk for å etablere og vedlikeholde 

det indre marked. Dette er områder som alt i Romatraktaten legges inn under EF

systemet. Unionstraktaten forutsetter i tillegg at det opprettes en Økonomisk og Monetær 

Union som skal ha som hensikt å koordinere medlemsstatenes økonomiske politikk og 

forvalte ecu' en som felles pengeenhet. På disse områdene vil EF i stor grad måtte opptre 

som en føderasjon, med en tildels sterk sentralmakt. 

De områder som i størst grad vil være gjenstand for vurdering av komparativ effektivitet i 

tråd med Edinburgh-møtets retningslinjer vil være forhold knyttet til enkelte miljøpolitiske 

aspekter, aspekter knyttet til forhold i arbeidslivet (arbeidsmiljø og sosiale forhold) 

utdanning, helse politiske spørsmål, spørsmål vedrørende forskning og utdanning, 

kulturpolitiske aspekter, enkelte forhold knyttet til energipolitikk, tiltak for å fremme 

turisme som næringsvei og en del forbrukerpolitiske aspekter. Hovedskillet vil gå mellom 

saker med innvirkning på forhold med markedsmessige aspekter (det indre marked) og 

andre områder der Traktatene pålegger EF-systemet å fremme tiltak for å nå de nedfelte 

målsetninger på den ene siden og områder med mer perifer tilknytning til markedet på 

den andre siden. Slik sett vil det være en forholdsvis sterk tilbøyelighet for sentrale 

reguleringer knyttet til f.eks. konkurranseregler, mens det sannsynligvis vil være en 

tilsvarende svak tilbøyelighet for EF-reguleringer i tilknytning til utdanning og 
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kulturområdet. Dette er imidlertid - som de fleste aktører innenfor og observatører utenfor 

EF-systemet har hevdet - ikke noe nytt. Imidlertid vil bruken av Romatraktatens 

"gummiparagraf'' (art. 235) sannsynligvis få noe mindre omfang enn tidligere. Særlig i de 

tilfeller hvor EF-institusjonene kunne fremme forslag og fatte vedtak på bakgrunn av 

artikkel 235 er det grunn til å tro at subsidaritetsprinsippet vil virke dempende. På den 

annen side kan EF gjennom nye traktatskonferanser utvide Traktatens omfang til nye 

områder, og Unionstraktaten har en bestemmelse som tilsier at en slik konferanse skal 

holdes i 1996. 

Det forhold at subsidaritetsprinsippet er nedfelt i Unionstraktaten og presisert gjennom 

toppmøtets konklusjoner i Edinburgh endrer svært lite på EF som beslutningsarena. 

Subsidaritet - slik det defineres i EF-sammenheng - har alltid vært en del av systemet. 

Det forhold at begrepet ble nedfelt i traktats form har på sett og vis skapt flere problemer 

enn det sannsynligvis vil løse. For det første er begrepet hentet fra en tenkning som er 

knyttet sterkt til føderalistisk tankegods. Dermed forsterkes inntrykket av den føderale 

ambisjonen i EF-systemet, samt at ideen om et hierarki mellom beslutningsnivåer fester 

seg. Et annet aspekt var at det var lettere å peke ut områder som ikke burde underkastes 

diskusjonen om komparativ effektivitet enn å liste opp områder som burde re

nasjonaliseres. 

Et problem er at EF ikke er en klassisk føderasjon ettersom den politiske integrasjon ikke 

på noen måte står i forhold til den økonomiske. Et klassisk kjennetegn på en føderasjon 

vil være felles militærmakt og felles utenrikspolitisk opptreden. Her er EF bare i en 

innledende fase, hvis vi ser vekk fra det handelspolitiske område. Derimot har det blitt 

utviklet klare føderale trekk på det økonomiske område, og hvor forutsetningen om Den 

økonomiske og monetære union tilsier at EF tilstreber en fullstendig økonomisk 

føderasjon. 

Når det politiske lederskapet i flere EF-land henviser til subsidaritetsprinsippet for å 

framheve økt demokrati, større åpenhet og mindre sentralisme for å forsvare 

Unionstraktaten er dette en langt fra uproblematisk innfallsvinkel. Særlig blir dette klart 

når det stadig understrekes at prinsippet ikke er nytt i EF-sammenheng, og heller ikke er 
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ment å skulle ha avgjørende betydning på de viktige økonomiske områdene knyttet til det 

indre marked og Den økonomiske og monetære unionen. Konsekvensene kan derimot bli 

at subsidaritetsprinsippet blir en begrunnelse for å avstå fra EF-beslutninger på det 

miljøpolitiske og sosialpolitiske området. Dermed kan EFs politikk for å få fattet 

beslutninger så nært de innbyggerne beslutningen angår som mulig, ha som konsekvens at 

EF-systemets mulighet til å bidra til å løse innbyggernes problemer i hverdagen blir 

umuliggjort. 

Subsidaritetsprinsippet er et av de mest uklare og uspesifisere elementene i 

Unionstraktaten - Traktatens svake ledd. Det er dette leddet som nå blir forsøkt omdannet 

til redningsplanke - en redningsplanke som skal ha til formål å rette opp det 

mistillitsforholdet som er oppstått i forholdet mellom velgere og valgte i en rekke land i 

Vest-Europa. 
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